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• kinetoterapie;
• terapia tulburărilor de limbaj, consiliere şi
psihodiagnoză;
• învăţământ la domiciliu;
• activităţi de sprijin pentru elevii cu C.E.S.
integraţi în învăţământul de masă din municipiu şi
judeţ;
• activităţi extraşcolare.

1. Istoricul şcolii
Şcoala Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea este
singura şcoală din judeţul Tulcea care asigură
asistenţă
educaţională
copiilor
cu
cerinţe
educaţionale speciale cu vârste cuprinse între 3 şi
18 ani, asigurând un proces instructiv-educativ şi
terapeutic-recuperator adecvat.
În anul 1976 a fost înfiinţată pe strada
Grădinarilor nr. 48 o creşă cu 100 de locuri,
repartizată Direcţiei Sanitare a Judeţului Tulcea şi o
grădiniţă de 240 de locuri, repartizată Inspectoratului
Şcolar Judeţean Tulcea. În anul 1981, aceste două
unităţi se unesc şi se transformă în Şcoala Specială
cu clasele I-IV pentru copii cu deficienţe. Începând
cu data de 1 septembrie 1984, şcoala îşi schimbă
denumirea în Şcoala pentru Copii cu Deficienţe
Tulcea.
În aprilie 2000 se schimbă denumirea şcolii în
Şcoala Specială cu Internat, iar în iulie, acelaşi an,
în Şcoala Specială Tulcea. În anul 2002 Şcolii
Speciale Tulcea i se schimbă titulatura în Şcoala cu
clasele I-VIII Nr. 14 Tulcea cu clase de învăţământ
special şi de masă.
În anul 2006 se înfiinţează Centrul Judeţean de
Resurse şi de Asistenţă Educaţionala Tulcea,
unitate conexă a învăţământului preuniversitar.
În anul 2012, şcoala îşi schimbă denumirea în
Şcoala Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea, în baza
Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea.

Alte facilităţi şi servicii de care beneficiază
copiii
• masă de prânz gratuită asigurată pentru
elevii proveniţi din familie sau aflaţi în plasament şi
care
frecventează
programul
de
terapie
educaţională complexă şi integrată;
• transport gratuit;
• servicii medicale asigurate de asistentul
medical al şcolii.

Inspector şcolar, prof. Liliana Coriu
Foto: clasa pregătitoare
Misiune
Şcoala noastră oferă servicii de asistenţă
educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii
cu cerinţe educaţionale speciale, servicii care
vizează formarea unor deprinderi şi competenţe de
bază ca premise ale integrării socio-profesionale, în
funcţie de potenţialul individual.
Viziune
Şcoala Gimnazială Specială Nr. 14 este o
instituţie modernă care îşi propune să promoveze
programe educaţionale şi terapeutic-recuperatorii
centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive,
care să ofere copiilor posibilitatea dezvoltării lor
optime în ceea ce priveşte autonomia personală şi
socială, responsabilitatea, încrederea în sine şi
toleranţa.
Despre oferta educaţională
Oferta educaţională este individualizată şi
adaptată nivelului de dezvoltare a fiecărui elev.
Elevii beneficiază de intervenţii de tip personalizat,
iar modalităţile de planificare a activităţilor sunt
elaborate de colectivul şcolii în colaborare cu
părinţii.

Baza materială a şcolii
• 2 săli de grupă pentru preşcolari;
• 15 săli de clasă pentru elevi;
• 7 cabinete terapii specifice;
• 1 sală pentru educaţie fizică şi kinetoterapie;
• 1 cabinet ludoterapie;
• 1 bibliotecă cu sală de lectură;
• 1 teren de sport;
• 1 cabinet metodic pentru profesorii itineranţi;
• 1 cabinet medical;
• 1 atelier pt. activităţi de preprofesionalizare.
Dotări:
PC-uri, softuri educaţionale şi terapeutice,
acces la internet, materiale de stimulare cognitivă şi
afectivă.
Director, prof. Carmen-Gabriela Bumbac

Oferta educaţională cuprinde:
• activităţi didactice;
• terapia educaţională complexă şi integrată;
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multiplele aspecte ce ţin de evoluţia, dezvoltarea şi
susţinerea eficientă a copiilor. De asemenea,
profesorul de psihopedagogie specială comunică cu
ceilalţi specialişti din şcoală
(profesorul din
programul
de
după-amiază,
profesorul
psihopedagog,
profesorul
de
kinetoterapie),
împreună constituind o echipă de sprijin a dezvoltării
elevului. Toţi aceştia implică elevii şi în numeroase
activităţi extraşcolare, în cadrul unor parteneriate
educaţionale cu alte instituţii sau şcoli, beneficiind la
rândul lor de sprijinul comunităţii.
Faptul că fiecare copil este unic şi este înţeles
ca un participant activ la învăţare şi predare
constituie valori ce se materializează într-o atitudine
constant încurajatoare a profesorului faţă de elev şi
care îl susţin pe acesta să progreseze.

2. Psihopedagogia specială
În programul de dimineaţă, elevii din şcoala
noastră parcurg conţinutul diferitelor discipline
împreună cu profesorii de psihopedagogie specială.

profesor de psihopedagogie specială
Nadia Marchelov

3. Primii paşi în grădiniţă

Foto: lectorat cu părinţii, 2013
Demersul acestor profesori are un anumit
specific: are ca punct de plecare dar şi ca reper
permanent personalitatea fiecărui copil în parte,
precum şi potenţialul său de dezvoltare. În mod
concret, profesorii îşi încep intervenţia educativă
plecând de la o evaluare atentă şi complexă a
posibilităţilor şi potenţialului fiecărui copil şi îşi vor
construi permanent intervenţia educativă tocmai în
funcţie de aceste repere, adaptând conţinutul
predării la posibilităţile şi ritmul de evoluţie al
copilului. Profesorul de psihopedagogie specială
intervine asupra elevului ţinând cont de întreaga
personalitate a acestuia, inclusiv de particularităţile
sale afective care modulează situaţiile de învăţare
pe care le parcurge copilul.

“Fiecare om are un drum pe care poate fi
condus, dar nu i se poate crea un alt drum decât
acela pe care e chemat să meargă.”
(Nicolae Iorga)
Cu toţii ne reprezentăm grădiniţa ca fiind locul
minunat în care inocenţa se regăseşte dintotdeauna,
lumea în care jocul este la el acasă.

Foto: lectorat cu părinţii la grupele de grădiniţă,
decembrie 2014
În cariera mea am fost alături de copiii cu
dizabilităţi severe oferindu-le sprijinul meu pentru a
se putea integra în societate; am ajutat părinţii să
aibă tot timpul o atitudine pozitivă în creşterea şi
educarea lor. I-am implicat pe părinţi în rezolvarea
sarcinilor unor activităţi, rolurile fiind schimbate.
Pentru câteva minute am redevenit copii, iar cei mai
satisfăcuţi au fost prichindeii deveniţi pentru scurt
timp „părinţi”.
Consider că pentru a lucra cu aceşti copii
trebuie să dispui de câteva dimensiuni spirituale

Foto: activitatea „Sărbătoare şi culoare în
ochii copiilor” din cadrul parteneriatului cu
Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Tulcea, 2014
În acelaşi timp, profesorul de psihopedagogie
specială, în calitate de diriginte, consiliază părinţii în
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Activitatea didactică de după-amiază se
desfăşoară în cadrul Terapiei educaţionale
complexă şi integrată.

precum: să accepţi excepţiile fără a face discriminări
între copii, să-ţi afirmi calităţile creatoare ori de câte
ori este necesar, acceptând cu uşurinţă noul, să
eviţi îmbătrânirea psihologică, adică să nu refuzi
ceea ce ţi se pare nou şi curios, să te eliberezi de
egocentrism şi de teama de eşec.

Foto: Activitate din cadrul parteneriatului
educaţional “Din inimă, o mână întinsă unui
prieten”, încheiat între grupele de grădiniţă din
cadrul Şcolii Gimnaziale Speciale Nr 14 Tulcea şi
grupa mare, Grădiniţa Nr. 3 STEP BY STEP
Tulcea (6 octombrie 2014)

Foto: produse ale activităţii elevilor şcolii,
realizate în 2011 în cadrul parteneriatului cu
Palatul Copiilor Tulcea

Vă mulţumim că aţi vrut să ne cunoaşteţi!
educatoare Emilia Joiţă

Terapia educaţională complexă şi integrată
cuprinde mai multe tipuri de activităţi - ludoterapie,
formarea autonomiei personale, socializare, terapie
ocupaţională - care sunt parte componentă a
programului complex, integrativ de evoluţie şi
dezvoltare a copiilor/ tinerilor cu C.E.S.
Prin conţinutul lor, aceste activităţi se referă
predominant la aria de dezvoltare personală şi
socială, având ca scop final independenţa copilului/
tânărului precum şi integrarea lui într-un mediu în
continuă schimbare.

4. Terapia ocupaţională şi
formarea conduitei independente a
copiilor
Învăţământul special este parte componentă a
învăţământului românesc şi se prezintă ca un
subsistem viabil, deschis, flexibil, performant şi
apt de a se adapta şi integra cerinţelor sociale
româneşti în orice perioadă de dezvoltare a
acesteia.
Învăţământul special contribuie la dezvoltarea şi
realizarea obiectivelor, principiilor, criteriilor şi
finalităţilor reformei învăţământului, adăugând
acesteia două elemente specifice (particulare), carel diferenţiază:
• un altfel de elev;
• un alt mod de organizare a acţiunii de
învăţare, reabilitare, compensare, recuperare,
socializare, integrare, adaptare a acestor elevi/tineri
în comunitate.
Activitatea cadrelor didactice din şcoala noastră
are la bază - ca principiu fundamental parteneriatul şi cooperarea în vederea realizării
eficiente a socializării şi integrării în comunitate a
elevilor acestei şcoli.

Foto: produse ale activităţii elevilor şcolii,
realizate în 2011 în cadrul parteneriatului cu
Palatul Copiilor Tulcea
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Prin terapia tulburărilor de limbaj se urmăreşte,
aşadar: formarea şi dezvoltarea capacităţii de
receptare a mesajelor, stimularea comunicării
verbale, corectarea/ameliorarea tulburărilor de
limbaj (pronunţie, ritm, fluenţă, voce, citit-scris etc.),
corectarea discalculiei, formarea abilităţilor de
comunicare verbală, activizarea şi îmbogăţirea
vocabularului, dezvoltarea psihomotricităţii generale
şi a celei fine; formarea şi exersarea structurilor
perceptiv-motrice (de culoare, mărime, formă,
spaţio-temporale, schemă corporală).
În şcoală există 6 cabinete de psihopedagogie
dotate
corespunzător
pentru
desfăşurarea
activităţilor de terapie a tulburărilor de limbaj la
copii/elevi şi de consiliere psihopedagogică pentru
elevi şi pentru tutorii acestora. Cabinetele
beneficiază atât de materiale specifice metodelor şi
tehnicilor terapeutice clasice (jetoane, cărţi, jucării,
jocuri, planşe, incastre, puzzle-uri), cât şi de cele
specifice metodelor moderne (PC-uri cu softuri
educaţionale, CD-uri cu poveşti).

Foto: produse ale activităţii elevilor şcolii, de la
Expoziţia cu vânzare dedicată Zilei Internaţionale
a Persoanelor cu Dizabilităţi (decembrie 2013,
Teatrul “Jean Bart” Tulcea)
Activităţile se găsesc într-o relaţie de
interdependenţă reciprocă cu implicaţii metodologice
intermodulare/ interdisciplinare şi intramodulare (de
valorificare a învăţării sociale, cu largă deschidere
spre normalitate). În acest sens, normalizarea este
concepută ca un proces reciproc, de acceptare a
persoanei cu dizabilităţi de către comunitate şi de
participare a acesteia la viaţa comunităţii.

profesor psihopedagog Oana Avram

6. O viaţă sănătoasă prin
kinetoterapie

învăţător-educator Constanţa Potârniche
Kinetoterapia reprezintă unul din mijloacele
fundamentale pe care se bazează reabilitarea
deficienţilor motori. Kinetoterapia în şcoala noastră
urmăreşte recuperarea elevilor cu deficienţe
locomotorii şi afecţiuni neuro-motorii, deficienţe
mintale uşoare, medii, severe şi/sau asociate.
Pentru maximum de eficienţă, am impus
individualizarea
demersului
terapeutic
prin
raportarea permanentă la tipul şi gravitatea
afecţiunii, dar şi la tipul şi gradul deficienţei primare
pe fondul căreia este stabilită tulburarea motorie.

5. Terapia tulburărilor de limbaj şi
consilierea psihopedagogică a
elevilor
Deficienţele mintale se asociază cel mai
adesea cu cele de limbaj împiedicând înţelegerea,
recepţionarea şi transmiterea mesajului verbal.
Necorectate la timp, tulburările de limbaj au tendinţa
de a se consolida şi agrava.

Foto: cabinetul de psihopedagogie

Foto: Crosul Tineretului, 9 mai 2015, Parcul
Lacul Ciuperca Tulcea

În scopul educării/reeducării (terapie corectivă)
limbajului prin metode şi procedee adecvate,
specialistul intervine aplicând diferenţiat, de la caz la
caz, tehnici de restaurare şi stabilizare a limbajului.

Kinetoterapeutul oferă consiliere în sensul prevenirii
dobândirii unei deficienţe şi cu privire la o dezvoltare
fizică corespunzătoare, iar împreună cu personalul
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Şcoala Specială nu este doar un altar de jertfă
pentru cei care lucrează aici, este un loc de
încercare a credinţei, de cultivare a virtuţilor şi de
măsurare a lor. Dragostea, răbdarea, milostenia
sunt doar o parte dintre virtuţile puse la nenumărate
încercări.
Noi, profesorii, trebuie să-L avem aliat pe
Hristos în misiunea noastră, să-L rugăm permanent
să ne arate calea spre sufletul copiilor, să ne
întărească răbdarea, să ne dea puterea să fim în
stare să o luăm iar şi iar de la capăt. Toţi - copii şi
profesori - avem nevoie de har, credinţă,
binecuvântare.

didactic, cadrul medical din şcoală şi familia se
creează un suport pentru elev în vederea unei
dezvoltări complete şi armonioase, atât din punct de
vedere educativ, cât şi fizic.
Acest tip de educaţie desfăşurată în şcoală
permite integrarea în rutinele comportamentale
conducând la îmbunătăţirea şi menţinerea stării de
sănătate.
profesor de kinetoterapie Paşa Timofei

7. Importanţa actului liturgic în
şcoală

profesor pr. Liviu Trofin

8. Activităţile extraşcolare - calea
eficientă de socializare a elevilor

Învăţătura de credinţă ne spune că noi,
oamenii, avem sădit Chipul lui Dumnezeu. Noţiunea
de Divinitate, dorinţa de comunicare cu Aceasta sunt
la fel de naturale ca dragostea maternă. Este foarte
uşor să înveţi un copil să facă semnul Sfintei Cruci,
poziţia corectă pentru rugăciune, diferenţa dintre un
obiect de cult şi unul obişnuit şi rolul său.
Imaginile religioase, icoanele, cărţile sfinte
stârnesc interesul copiilor, iar cântecele religioase,
fragmentele de slujbă aştern o atmosferă de pietate
şi evlavie. Este miracolul pe care-l trăiesc zilnic aici,
la Şcoala Gimnazială Specială Nr.14. De
nenumărate ori au aşternut liniştea în sufletul lor şi
am reuşit astfel să ating obiectivele propuse.
Copiii din şcoala noastră au nevoie de dragoste
şi bunătate mai mult decât alţi copii, fapt lesne de
înţeles, iar o rugăciune, o binecuvântare, o povestire
cu conţinut religios produc deseori emoţie şi trăire.

Activităţile extracurriculare contribuie la
completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea
înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea
raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un
caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă
relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de
activităţi.
Potenţialul
larg
al
activităţilor
extracurriculare este generator de căutări şi soluţii
variate.

Foto: Activitate din cadrul parteneriatului cu
Grădina Botanică Tulcea, 2014
Succesul este garantat dacă ai încredere în
imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre
acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul activităţilor
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini
speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai
variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului
pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării
în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita
şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor
personale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară
într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu
dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă

Foto: activitate din cadrul parteneriatului cu
Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea, 2013
Nevoile unui copil din şcoala noastră sunt mai
multe şi mai mari, iar rugăciunea lui este diferită atât
ca şi conţinut, cât şi ca intensitate. Noi, profesorii,
suntem trecători în viaţa lor, ne încheiem programul
şi mergem la casele noastre, iar peste un timp
drumurile noastre se vor separa. Hristos, Sfânta
Fecioară Maria, sfinţii nu au program, iar drumul lor
este acelaşi. Copiii cu nevoi speciale se roagă mult,
intens, sincer.
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nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul
intelectual.
Activităţile extraşcolare au cel mai larg
caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din
clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei
mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.
Activităţile complementare concretizate în excursii şi
drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole
imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută
adecvată situaţiei. Însă cea mai mare contribuţie pe
care o au activităţile extraşcolare în dezvoltarea
personalităţii copilului este implicarea în mod direct
copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul
realizat de acesta.

partea d-nei bibliotecare Corleancă Ana, care îi
întâmpină mereu cu materiale atractive şi tot felul de
premii care să le stimuleze dorinţa de învăţare.
De asemenea, parteneriatul încheiat în anii
anteriori cu Grădina Botanică Tulcea le-a asigurat
elevilor ieşiri constante în aer liber şi observarea
naturii de-a lungul celor patru anotimpuri. Tot acolo,
s-au organizat ateliere de lucru având material
didactic provenit din natură: frunze, flori, seminţe, iar
elevii au avut posibilitatea să le pipăie, să le miroasă
şi să cunoască o varietate largă de plante şi arbuşti.
Alte parteneriate încheiate de-a lungul
timpului între şcoală şi instituţiile publice au fost: cu
Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Tulcea, unde
elevii au putut vedea exponate originale de port
popular şi cunoscut obiceiurile din străbuni, au vizitat
sălile muzeului ce reflectau viaţa oamenilor de la sat
din diferite zone ale ţării şi diferite perioade de timp,
toate acestea lărgindu-le orizontul de cunoştinţe. La
Muzeul de Istorie şi Arheologie Tulcea, am vizionat
scurte filme documentare istorice şi li s-a vorbit
elevilor despre relicvele expuse în muzeu. Mulţi
dintre ei au fost fascinaţi, au adresat întrebări
muzeografilor şi au dorit să repetăm cât mai curând
această experienţă.

Foto: vizită la herghelie, în cadrul parteneriatului
cu Asociaţia “Club Sportiv Real Racing” Tulcea
(Herghelia Murighiol), mai 2012
În cazul elevilor cu dizabilităţi, fie ele grave
sau uşoare, activităţile extraşcolare sunt foarte
importante. Ele dau posibilitatea elevilor să ia
contact cu locuri şi persoane noi şi variate şi să
realizeze în cadre diferite acţiuni menite să le
dezvolte încrederea în forţele proprii.
Este de datoria noastră să îi introducem pe
elevii şcolii noastre (mulţi dintre ei fiind
instituţionalizaţi) în medii cât mai variate şi plăcute
dezvoltării lor. Astfel, prin intermediul parteneriatelor
încheiate între şcoală şi diverse instituţii
reprezentative din oraş, putem asigura elevilor
cunoaşterea cât mai multor secvenţe ale vieţii
cotidiene. De exemplu, în urma parteneriatului
încheiat cu Biblioteca Judeţeană Tulcea - Secţia
Ludotecă, elevii claselor a VI-a B şi a VII-a A, au
realizat variate lucrări artistice, dar au şi interacţionat
unii cu ceilalţi, au învăţat să lucreze ca o echipă, să
socializeze cu persoane din afara şcolii şi a centrelor
de plasament. Ei au, astfel, posibilitatea să
cunoască oameni din diverse medii de activitate, să
viziteze locuri plăcute, să creeze legături afective ce
sunt de o mare importanţă în dezvoltarea lor psihică.
Datorită faptului că Biblioteca Judeţeană se află în
imediata apropiere a unui parc, am putut să le
oferim şi timp de joacă şi plimbare. Elevii aşteaptă
cu interes următoarea vizită la Biblioteca Judeţeană,
acolo având parte de o deosebită afecţiune din

Foto: Şcoala de vară, activitate din cadrul
Proiectului „O şcoală deschisă comunităţii”,
derulat în parteneriat cu Asociaţia „S.P.E.C.I.A.L.
KIDS” Tulcea, în iunie 2011
Elevilor cu deficienţe le place să exploreze
la fel de mult ca şi celor tipici, diferenţa este însă că
în primul caz, explorarea se face cu ajutorul nostru,
al cadrelor abilitate şi al familiei. Majoritatea elevilor
cu deficienţe nu înţeleg necesitatea acestor explorări
şi cum trebuie acestea făcute. De aceea, în
permanenţă trebuie să-i ghidăm şi să găsim activităţi
cât mai potrivite nivelului lor de înţelegere, activităţi
ce au rolul de a-i integra în societate, de a le da
încredere în sine în vederea unei cât mai bune
socializări.
Elevul cu deficienţe are şi o mai mare nevoie
de apreciere, de laudă şi de oferire constantă de
recompense. De aceea, existenţa cât mai multor
activităţi extraşcolare în cadrul şcolii speciale este
mai mult decât necesară. O perioadă propice pentru
activităţile extraşcolare este cea din săptămâna
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“Şcoala altfel:Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, în
care încercăm să organizăm cât mai multe activităţi
în aer liber, excursii, vizite în locuri pe care elevii ar
dori să le vadă şi să implicăm cât mai mult părinţii
sau tutorii legali ai acestora.

9. Profesorul itinerant/ de sprijin
În ultima parte a secolului al XX-lea, printre
priorităţile politicilor educaţionale promovate pe plan
internaţional s-a aflat şi asigurarea accesului la
educaţie pentru toţi copiii, in conformitate cu
Declaraţia Drepturilor Copilului şi cu principiul
„egalităţii şanselor” tuturor categoriilor de beneficiari
ai serviciilor educaţionale din sistemul public şi din
sistemele alternative de educaţie existente într-o
societate. De aici a apărut ideea de şcoală incluzivă
ca instituţie de învăţământ de masă în care sunt
integraţi
copii/adolescenţii
cu
cerinţe
speciale/dizabilităţi şi necesitatea creării unor servicii
de sprijin, de care să beneficieze atât copii/elevii
integraţi, cât şi colectivele didactice din şcolile în
care are loc integrarea.
În acest context, un rol important le revine
cadrelor didactice de sprijin/itinerante. Acestea sunt
persoane pregătite în domeniul educaţiei speciale
care, împreună cu educatorii, învăţătorii, profesorii,
consilierii şcolari, logopezii din instituţiile şcolare de
masă, formează o echipă răspunzătoare de procesul
învăţării/educării elevilor cu cerinţe speciale.
Şcoala Gimnazială Specială Nr.14 este parte
direct implicată în acest proces, în anul şcolar 20142015 susţinând şi coordonând un număr de 16
educatori/ învăţători/profesori itineranţi, care şi-au
desfăşurat activitatea în 21 de unităţi de învăţământ
integratoare din judeţul Tulcea, cu şi pentru 160
elevi.

Foto: activitate cu părinţii - “Ziua Solidarităţii
între generaţii”, aprilie 2012
Altă activitate extraşcolară care i-a încântat pe elevi,
dar pot spune, în nume propriu, şi pe cadrele
didactice, a fost legată de excursia de la Azuga din
vara anului 2012, cu ocazia proiectului ,,Fiecare
copil merită o educaţie completă”. Cu acest prilej, un
grup de elevi ai şcolii noastre a avut posibilitatea de
a petrece 5 zile la munte, unde au avut parte de
jocuri interesante, socializare cu alţi copii din alte
colţuri ale ţării, dar ceea ce este cel mai important,
au avut şansa de a cunoaşte şi de a explora un alt
mediu de viaţă decât cel familial sau instituţionalizat.
Elevii au fost extrem de încântaţi de întreaga
experienţă oferită de această excursie, pornind de la
peisajul montan, activităţile comune cu alţi elevi,
drumul parcurs cu autocarul până la staţiunea
montană. Cum nu există tabără/excursie în care să
nu se petreacă anumite întâmplări amuzante prin
care copiii să îi lase uimiţi pe cei mari, şi în această
excursie s-a petrecut ceva amuzant, dar în acelaşi
timp, ceva surprinzător pentru mine. Grupul meu de
elevi alături de care am fost la Azuga avea 3 elevi
năstruşnici şi foarte energici de 8 anişori, care în
momentul în care am ajuns în camerele de cazare şi
au intrat în baie au exclamat: ,,Oauuu! Avem lift!
Mergem cu liftul!’’...De fapt ,,liftul” era cabina de duş,
iar pe parcursul celor 5 zile de şedere la munte a
fost imposibil să îi conving că de fapt ei fac baie în
cabina de duş şi nu în lift... Iată, deci, cum aceşti
copii ne uimesc în permanenţă cu naivitatea şi cu
puritatea lor, aşa că astfel de momente sunt cele
care mă determină să îmi desfăşor cu plăcere
activitatea alături de ei.

Foto: cabinetul prof. itinerant din cadrul Şcolii
Gimnaziale “Nifon Bălăşescu“ Tulcea
Specificul activităţii noastre, în mare parte,
constă în:
• sensibilizarea mediului şcolar obişnuit pentru
facilitarea integrării copiilor cu cerinţe educative
speciale;
• colaborarea cu întreg corpul profesoral al
unităţii de învăţământ în care este înscris
copilul/elevul, în vederea realizării unei integrări
eficiente a acestuia, în şcoală şi în societate;
• elaborarea şi realizarea planului de intervenţie
personalizat, a programelor adaptate si a

profesor de psihopedagogie speciala
Mirela-Catalina Avram
profesor de psihopedagogie speciala
Adina-Eugenia Avram
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programului de asistenţă educaţională – în
parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă;
• organizarea
activităţilor
de
intervenţie
personalizată şi a activităţilor de tip terapeuticcognitiv-ocupaţional, individuale sau în grup;
• propunerea şi realizarea unor materiale
didactice individualizate în funcţie de dificultăţile de
învăţare ale copiilor/elevilor;
• evaluarea, în parteneriat cu echipa, a
rezultatelor
aplicării
programelor
curriculare
adoptate;
• consilierea familiilor copiilor/elevilor care
beneficiază de serviciile de sprijin şi colaborarea cu
acestea;
• realizarea de parteneriate educaţionale.
Ca orice proces aflat la început de drum,
integrarea elevilor cu cerinţe educative speciale nu
este lipsită de dificultăţi, având limitele ei, dar şi
beneficii, atât pentru actorii actului educaţional, cât
şi pentru societate. În ceea ce ne priveşte, susţinem
încrezători acest demers fiind motivaţi chiar de
beneficiarii noştri care ne arată că toată această
mobilizare de forţe nu este în zadar, iar şansele lor
de a deveni adulţi autonomi, responsabili,
încrezători, cresc proporţional cu implicarea şi
interesul celor din jur.

pedagogie şi psihopedagogie specială), de literatură
pentru copii, dar şi din diverse alte domenii.
Pentru anul şcolar 2014-2015 biblioteca şi-a
propus atingerea următoarelor obiective:
• formarea unei culturi generale a elevilor;
• înţelegerea de către elevi a rolului bibliotecii
şcolare;
• sprijinirea personalului didactic al şcolii în
îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ,
asigurând publicaţii de referinţă, de informare
curentă, de psihologie, pedagogie şi psihopedagogie
specială.
Aflându-ne într-o zonă defavorizată ne-am
propus să facem totul pentru a acorda şanse egale
pentru fiecare. În acest sens, şcoala va avea uşile
deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie
şi va căuta să satisfacă nevoia fiecărui elev cu
cerinţe educative speciale.

profesor itinerant Daniela Rora
profesor itinerant Tamara Lavrente

Şcoala Gimnazială Specială Nr.14 Tulcea are
amenajat un cabinet medical format din sală de
consultaţii şi sală de tratamente, conform Ordinului
Ministerului
Sănătăţii
1338/31.07.2007
(care
prevede structura funcţională a cabinetelor
medicale) şi dotat cu medicamente şi materiale
sanitare necesare acordării primului ajutor, materiale
necesare profilaxiei conform Ordinului Ministerului
Sănătăţii 1668/2011 (care prevede baremul
medicamentelor
obligatorii
pentru
cabinetele
medicale şcolare).
Cabinetul este amenajat astfel încât să asigure
confort pacienţilor – în primul rând elevilor, dar şi
oricărei alte persoane din şcoală ce ar avea nevoie
de asistenţă medicală.

bibliotecar Marcela Greavu

11. Activitatea cabinetului medical
al şcolii

10. Activitatea bibliotecii şcolii
Biblioteca Şcolii Gimnaziale Speciale Nr.14
Tulcea ţine seama de sarcinile ce stau la baza bunei
desfăşurări a procesului educativ. Ea ajută la
completarea instruirii şi educaţiei pentru a lărgi
orizontul cultural al elevilor.

Foto: “O minte sănătoasă într-un corp sănătos”,
activitate de parteneriat cu cabinetul medical,
desfăşurată în programul “Săptămâna altfel: Să
ştii mai multe, să fii mai bun!”, aprilie 2013

Foto: biblioteca şcolii noastre
Biblioteca are în prezent 62 de cititori înscrişi şi
cuprinde 4832 de volume de specialitate (psihologie,
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primăverii, cu emoţia Învierii Domnului şi surprizele
iepuraşului.
De aceea m-am gândit să îi las pe elevii clasei
a III-a să exprime prin artă emoţia acestor sărbători
minunate!
profesor de psihopedagogie specială
Mirela Toderaş

Activitate asistentului medical al şcolii constă în
asigurarea asistenţei medicale şi acordarea de primajutor elevilor şi personalului şcolii, educaţie
sanitară, triaj, profilaxie, intervenţie în caz de conflict
între copii, participarea la campaniile de vaccinare.
Alte activităţi cu profil sanitar la care participă
asistentul medical sunt comunicarea permanentă cu
cadrele didactice, părinţii, tutorii şi personalul
medical al Dispensarului Nr.1, dotarea cu
medicamente şi materiale sanitare a cabinetului
medical, parteneriate interne, supravegherea
elevilor.

Foto: produse ale activităţii elevilor, aprilie 2015

Foto: activitate de parteneriat cu cabinetul
medical, desfăşurată în programul “Săptămâna
altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, 2014
În activitatea sa, asistentul medical al şcolii are
în vedere respectarea principiilor deontologice ale
profesiei, precum respectul faţă de viaţă şi pacient,
ocrotirea drepturilor pacienţilor fără nici un fel de
discriminare, colaborarea ori de câte ori este cazul
cu toţi factorii implicaţi în asigurarea stării de
sănătate a pacientului, comunicarea într-o manieră
adecvată, acordarea asistenţei medicale în limitele
competenţei profesionale, formarea continuă.

Foto: produse ale activităţii elevilor, aprilie 2015

asistent medical Clementina Sava

13. Impresii despre şcoala
copilului meu

12. Sărbătorile pascale – prilej de
exprimare prin artă

,,Copilul meu, Adrian, frecventează cursurile
Şcolii Gimnaziale Speciale Nr. 14 Tulcea în clasa a
VI-a B. Aş putea să spun multe lucruri frumoase
despre această şcoală dar menţionez câteva
aspecte ce privesc eforturile titanice ale cadrelor
didactice în instruirea şi recuperarea copiilor cu
dizabilităţi.
Rezultatele
vizibile,
progresele
înregistrate de Adrian se datorează întregului
personal didactic şi auxiliar ce lucrează cu pasiune
în această şcoală, dar în mod special, doamnei
diriginte, căreia îi mulţumim pentru dragostea ei
mare şi răbdarea cu care desfăşoară activităţile
şcolare. Activităţile pe care le preferă Adrian sunt

Tradiţiile şi obiceiurile româneşti reprezintă un
adevărat tezaur care trebuie păstrat şi transmis,
pentru că ar fi păcat ca, după ce a dăinuit secole şi
chiar milenii, să se piardă. Noi, cadrele didactice,
care îi însoţim pe copii pe greul, dar frumosul drum
al cunoaşterii, avem responsabilitatea să le cultivăm
dragostea pentru această nepreţuită comoară, astfel
încât să-şi dorească să o păstreze mereu vie, pentru
ca şi generaţiile viitoare să se poată bucura de ele.
Magia
sărbătorilor
pascale,
frumuseţea
acestora şi spiritul de poveste ce impresionează
sufletul aduc în prim plan adevărata frumuseţe a
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multe, dar aş aminti doar câteva: activităţile în aer
liber, plimbările, programele de recuperare,
kinetoterapie. Mulţumim încă o dată pentru eforturile
depuse.”
Olivia A., părinte
,,Sunt mama unui copil autist şi vreau să-mi
exprim mulţumirea pentru faptul că se lucrează în
funcţie de particularităţile individuale ale fiecărui
copil, că beneficiază de educaţie integrată în
programul de după-amiază. Cadrele didactice au
pregătire de specialitate, iar doamna director asigură
funcţionarea eficientă a activităţilor desfăşurate în
această şcoală.”
Daniela B., părinte

Foto: excursie gratuită în Constanţa, organizată
de Şcoala Nr.14 în iunie 2014 (itinerariu:
Complexul Muzeal de Stiinţe ale Naturii din
Constanţa-Delfinariul, Planetariul, Acvariul,
Microdelta, Expoziţia de păsări exotice, staţiunea
Mamaia)
,,În anul 2009 am fost repartizaţi la grădiniţa
specială. Am venit cu teamă şi îndoială gândindumă cum va decurge totul, copilul meu având autism,
neacceptând persoanele străine şi nici locurile
necunoscute. Spre surprinderea mea am fost
întâmpinată de o doamnă educatoare foarte drăguţă
şi amabilă, cu un suflet mare şi multă experienţă în
lucrul cu copiii cu dizabilităţi.
Doamna se numeşte Joiţă Emilia şi a fost
educatoarea copilului meu. Am numai cuvinte de
laudă la adresa doamnei educatoare, îi mulţumesc
din tot sufletul pentru tot ce a făcut pentru Cristi;
mulţumită acesteia, Cristi ştie multe lucruri, cântă,
recită poezii, colorează, pictează, face colaje şi
multe altele. Nu credeam că acest copil se va
schimba aşa de mult în bine. Am avut noroc şi cu
doamnele îngrijitoare de la grupă care au avut şi au
grijă de el şi cărora le mulţumesc pentru felul cum îşi
fac datoria şi pentru dăruirea cu care lucrează.
În privinţa şcolii pot să spun că este o şcoală
curată, bine administrată. Doamna
director se
străduieşte să asigure condiţii cât mai bune copiilor
din şcoală. Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier
modern, în şcoală există bibliotecă, sunt locuri de
joacă pentru copii şi cadre didactice bine pregătite.
Am rămas cu amintiri foarte plăcute din excursiile şi
activităţile care au fost organizate în cadrul şcolii sub
îndrumarea doamnei director. Pe timpul activităţilor
şcolare copiii sunt supravegheaţi în permanenţă.
În fiecare dimineaţă copiii sunt luaţi cu
microbuzul şi sunt duşi la şcoală în siguranţă, fiind
însoţiţi de doamnele supraveghetoare, doamna Nela
şi doamna Georgiana care sunt foarte drăguţe şi
înţelegătoare cu copiii.

Foto: excursie gratuită în Constanţa, organizată
de Şcoala Nr.14, în iunie 2014
,,Sunt mama elevului Bogdan, din clasa
pregătitoare din cadrul Şcolii Gimnaziale Speciale
Nr. 14 Tulcea. Despre această şcoală am numai
impresii bune. Şcoala este curată, bine îngrijită şi
dotată corespunzător pentru copiii cu nevoi speciale.
Personalul din această şcoală este foarte bine
pregătit şi acordă o atenţie deosebită tuturor copiilor.
Mi-am dat seama de aceste lucruri în urma
participării la câteva activităţi din cadrul şcolii.
Aş sugera, dacă se poate, să se aibă în vedere
mărirea numărului de îngrijitori”.
Valentina D., părinte
,,Sunt mama lui Marius Gabriel care învaţă la
Şcoala Nr. 14 din oraşul Tulcea, la grupa de
grădiniţă.
Doamna educatoare acordă atenţie fiecărui
copil în parte, informează părinţii despre activităţile
care se desfăşoară în clasă şi este foarte
înţelegătoare cu toate persoanele care au vreo
problemă de rezolvat.”
Daniela C., părinte
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Foto: activităţi cu părinţii în “Săptămâna altfel”,
2014

Foto: activitate cu părinţii - “Ziua Solidarităţii
între generaţii”, aprilie 2012

Pot să spun cu mâna pe inimă că nu îmi pare
rău că al meu copil învaţă la această şcoală şi că îi
mulţumesc lui Dumnezeu că ne-a călăuzit paşii spre
nişte oameni aşa de buni şi devotaţi în munca pe
care o desfăşoară cu copiii noştri”.
Elena G., părinte

Clasa în care învaţă copilul meu este adaptată
vârstei, dotată cu material didactic, spre exemplu
calculatorul, permiţând învăţarea prin joc şi
pregătirea pentru clasa întâi.

Foto: 2014, Vizită la Centrul Muzeal Eco-Turistic
Delta Dunării

Foto: Activitate din cadrul parteneriatului cu
Grădina Botanică Tulcea
În momentul acesta, Scoala Gimnazială
Specială Nr. 14 Tulcea este locul ideal pentru copilul
meu; îmi oferă siguranţă atât mie cât şi copilului
meu. Cadrele didactice cât şi personalul auxiliar sunt
persoane calificate şi cu experienţă, ceea ce pentru
mine este liniştitor. Copiii sunt învăţaţi, prin joc şi
diferite activităţi, să relaţioneze, să respecte. Eu sunt
mulţumită de această şcoală la care îmi trimit copilul
cu drag.
Florentina C., părinte

În acest cadru el beneficiază de kinetoterapie,
logopedie, îşi dezvoltă capacitatea de a interacţiona
cu ceilalţi copii şi adulţi, observă mediul înconjurător,
învaţă prin muzică, desen şi sport.
Astfel, obiectivele propuse de şcoală şi de
cadrele didactice, precum acelea de pregătire a
elevilor cu dizabilităţi pentru o integrare optimă în
societate, formarea şi dezvoltarea deprinderilor
elementare se pot atinge cu succes.
Camelia T., părinte

Şcoala Gimnazială Specială Nr.14 Tulcea îi
oferă copilului meu şi tuturor copiilor cu nevoi
speciale asistenţă educaţională, terapeutică şi
recuperatorie. În cadrul activităţilor şcolare şi
extraşcolare, elevii cu deficienţe asociate, tulburări
de comportament, sindrom Down, autism şi nu
numai, beneficiază de intervenţii specifice în orice
împrejurare.

Grădiniţa Şcolii Gimnaziale Speciale Nr. 14
Tulcea este o grădiniţă bună, axată pe nevoile
copiilor ce învaţă aici. Dotarea materială dar şi
cadrele didactice din această unitate sunt la un nivel
ridicat. Evoluţia pozitivă a fiului meu se datorează în
mare parte acestei instituţii.
Mihai A., părinte
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14. Proiectele şi parteneriatele noastre în imagini

Foto: atelier de lucru în cadrul Proiectului
“Preprofesionalizarea - primul pas spre o viaţă
independentă”, derulat în parteneriat cu Liceul
Tehnologic “Simion Leonescu” Luncaviţa, în
anul şcolar 2014-2015

Foto: Concursul National de Dans
,,Împreună pentru viitor” (S.N.A.C.) - Locul II la
secţiunea Dans tradiţiona, obţinut de echipa
judeţului Tulcea, formată din elevi ai Şcolii
Gimnaziale Speciale Nr. 14 Tulcea si elevi ai
Şcolii Profesionale "Danubius" (Palatul Copiilor
Constanţa, 24 aprilie 2015)

Foto: “Natura ne zâmbeşte!”- activitate
din cadrul proiectului SNAC “Suflet pentru
suflet” derulat în parteneriat cu Şcoala
Gimnazială “M. Kogălniceanu”, com.
Kogălniceanu, jud. Tulcea
(29 aprilie 2015, clasa a VII a)

Foto: Produse ale activităţii copiilor, de la
activităţile din cadrul Parteneriatului “Jocurile
Prieteniei” cu Şcoala Gimnazială “Alexandru
Ciucurencu” Tulcea
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Proiectul "Curajul de a trece peste obstacole!",
derulat în parteneriat cu Asociatia Raza SoareluiSunlight Tulcea în perioada iunie-noiembrie 2014
şi co-finantat de Primaria Tulcea

Săptămâna legumelor şi fructelor, 2014

Foto: activitate din cadrul Parteneriatului
grădiniţei şcolii noastre cu liceul Teoretic “Ion
Creangă” Tulcea, 2010

Foto: produse ale activităţii elevilor şcolii Expoziţie cu vânzare, decembrie 2011, Palatul
Copiilor Tulcea

Crosul Ora Pământului (Earth Hour) 28 martie
2015, Parcul Lacul Ciuperca Tulcea

Foto: activitatea “Jocul şi toamna” din cadrul
parteneriatului cu D.J.S.T. TULCEA şi Asociaţia
“Mâini întinse” Tulcea (octombrie 2014)
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Foto: produse ale activităţii elevilor ( “Paştele –
Sărbătoarea Luminii”, activitate în parteneriat cu
Şcoala “Elena Doamna” Tulcea, în programul
“Săptămâna altfel: Să ştii mai multe, să fii mai
bun!”, aprilie 2013

Foto: 1 iunie - Carnavalul copilăriei – activitate
din cadrul proiectului Împreună pentru educaţie
derulat in parteneriat cu Asociaţia S.P. E.C.I.A.L.
KIDS (Piaţa Mircea cel Bătrân, 2014)

Foto: activitatea “Ştim să circulăm corect?”,
derulată în parteneriat cu Liceul Teoretic “Ion
Creangă” Tulcea şi cu I.P.J. Tulcea, în programul
“Săptămâna altfel: Să ştii mai multe, să fii mai
bun!”, aprilie 2013

Foto: Lucrare premiată la Concursul
"Da pentru Drepturi, Nu pentru Discriminare",
din 10 decembrie 2014, din cadrul proiectului
,,Transparenţă şi calitate în administraţia publică
prin social media", finanţat prin Granturile SEE
2009-2014

Foto: Trupa Strengarii, în cadrul spectacolului de
Ziua Dobrogei (Proiectul „Armonie in pasi de
dans”, in parteneriat cu Asociaţia S.P. E.C.I.A.L.
KIDS, 10 noiembrie 2012, Palatul Copiilor)

Foto: Serbare de Craciun, Palatul Copilor Tulcea,
2013
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Foto: produse ale activităţii elevilor şcolii Expoziţie cu vânzare, decembrie 2011, Palatul
Copiilor Tulcea

Foto: expoziţia cu lucrări premiate în cadrul
Concursului Naţional de Creaţie Plastică “Delta
Dunării, paradisul florei şi faunei”, ediţia a IVa
(Palatul Copiilor Tulcea, iunie 2015)

FOTO: Trupa de dans ETNO a şcolii noastre a
câştigat cupa şi premiul I la Concursul
"Sănătate prin dans" (Palatul Copiilor Tulcea, 6
aprilie 2013)

Foto: activitatea “Întreceri sportive”, derulată în
programul “Săptămâna altfel: Să ştii mai multe,
să fii mai bun!”, aprilie 2013

Foto: produse ale activităţii elevilor, din cadrul
Proiectului „Ludoterapie -Terapie prin joc, formă
şi culoare“, derulat în parteneriat cu Asociaţia
“Drumuri Dobrogene” şi co-finanţat de Primăria
Tulcea (2014)

FOTO: 1 iunie 2013, vizită la Complexul Muzeal
de Stiinte ale Naturii "Rasvan Angheluta" Galaţi,
în cadrul excursiei organizate de Scoala
Gimnaziala Speciala Nr. 14 Tulcea
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Mulţumim tuturor colaboratorilor!
Numărul 2 al revistei va apărea în luna decembrie 2015.
Aşteptăm articolele dumneavoastră la adresa de e-mail scoala_14@yahoo.com.
Criterii de redactare:
•

Dimensiunea caracterelor: Titlul – majuscule, Arial, Font 14, Bold, Centrat; Articolul – Arial,
Font 10, Justify;

•

Dimensiunea maximă a articolului: 9000 caractere (cu spaţii);

•

Tematica articolului: educaţie, educaţie specială şi special integrată, modele de bune practici.

•

Bibliografie (dacă este cazul): nume autor, prenume autor, titlul cărţii, editura, locul apariţiei,
anul publicării.

•

Redactare: cu diacritice

Vizitaţi şi site-ul şcolii noastre:
http://www.scoala14tl.ro/
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